
 

 

 

Z Á P I S 
ze 4. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 19. 04. 2022 

 

 

Dne 19. 04. 2022 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary,  

 společenský sál 1. patro    

 

Doba jednání:       jednání bylo zahájeno v 14:00 hodin a ukončeno v 15:15 hodin 

 

Přítomni:  Ing. Václav Benedikt 

 Mgr. Petr Holub 

 Jaroslav Hrdlička 

 Mgr. Vladimír Hůrka 

 Mgr. Jiří Klsák 

 Slavomír Perutka 

   

Omluveni:   Barbora Hradečná 

 Ing. Mirko Holásek 

 Mgr. Leona Preňková  

 

Neomluveni:         --- 

  

Hosté:   Ing. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

Jan Rezek – Karlovarský pěvecký sbor z.s.  

  

                              

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání   

2. Karlovarský pěvecký sbor z.s. – prezentace  

3. Schválení zápisu č. 03/2022   

4. Mimořádná žádost – M 05 – P+T club s.r.o. – ROCK HEART – hudební festival 

5. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   

 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Předseda komise Ing. Václav Benedikt přivítal hosta pana Jana Rezka a současně navrhl 

vložení nového bodu do programu jednání ve věci prezentace Karlovarského pěveckého sboru 

z.s. a informace k podpořenému projektu 60. výročí trvání Karlovarského pěveckého sboru. 
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Program jednání byl schválen s navrženými změnami. 

 

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Vladimír Hůrka, Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Karlovarský pěvecký sbor z.s. – prezentace  

 

Dirigent pěveckého sboru pan Jan Rezek seznámil přítomné členy komise s činností sboru a 

zejména s přípravami Slavnostního koncertu k 60. výročí trvání Karlovarského pěveckého 

sboru. Tento koncert byl připravován rok a půl ve spolupráci s dalšími hudebními tělesy, 

např. KSO, Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Karlovy Vary a dalšími 4 soubory. 

Jedná se celkem o cca 180 zpěváků včetně sólistů Národního divadla v Praze. Bohužel 

z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 se tento koncert nepodařilo ve dvou domluvených 

termínech v roce 2021 uskutečnit. Náhradní termín koncertu je naplánován na sobotu dne   

14. května 2022 od 18:00 hod. v Kostele sv. Anny v Sedleci. Nad koncertem převzala záštitu 

primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.  

  

 

3. Schválení zápisu č. 03/2022 

 

Zápis č. 03/2022 z 3. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 07. 03. 

2022 byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Vladimír Hůrka, Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

4. Mimořádná žádost – M 05 – P+T club s.r.o. – ROCK HEART – hudební 

festival  
 

V rezervě Komise kulturní, památkové péče a architektury na podporu kulturních aktivit 

v kalendářním roce 2022 zůstává částka 110.000 Kč. 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury se seznámila s doručenou mimořádnou 

žádostí společnosti P+T club s.r.o., IČO: 030 59 669 o poskytnutí neinvestiční dotace na 

projekt „ROCK HEART – hudební festival“.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města přidělit společnosti 

P+T club s.r.o., IČO: 030 59 669, neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč na podporu projektu 

„ROCK HEART – hudební festival“. 
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pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Vladimír Hůrka, Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

5. Různé 

 

a) Mimořádná žádost – M 06 – David Robert Coleman – Koncert klasické hudby   

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury se seznámila s doručenou mimořádnou 

žádostí pana Davida Roberta Colemana, se sídlem Spolková republika Německo – 

Braniborsko, Joachimsthal, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Koncert klasické 

hudby“. Pan David Robert Coleman je skladatel a dirigent, který má za sebou již řadu 

renomovaných koncertů a uspořádaných projektů. 

  

Záměrem předloženého projektu je uspořádat v Karlových Varech „úvodní“ koncert klasické 

hudby a do následujících let potom vytvořit určitou tradici konání Festivalu klasické hudby 

s mezinárodní účastí. Koncert je naplánován na 24. září 2022 do Grandhotelu Pupp.   

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města přidělit subjektu 

David Robert Coleman, se sídlem Spolková republika Německo – Braniborsko, Joachimsthal 

neinvestiční dotaci ve výši 25.000 Kč na podporu projektu „Koncert klasické hudby“. 

 

pro :  3 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák 

proti :   2 Mgr. Vladimír Hůrka, Slavomír Perutka 

zdržel se :       1  Jaroslav Hrdlička 

 

Usnesení nebylo přijato 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města přidělit subjektu 

David Robert Coleman, se sídlem Spolková republika Německo – Braniborsko, Joachimsthal 

neinvestiční dotaci ve výši 0 Kč na podporu projektu „Koncert klasické hudby“. 

 

pro :  3 Jaroslav Hrdlička, Mgr. Vladimír Hůrka, Slavomír Perutka 

proti :   2 Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák 

zdržel se :       1  Ing. Václav Benedikt 

 

Usnesení nebylo přijato 

 

 

b) Informace k provedené úpravě návrhu rozdělených prostředků do oblasti 

kultury a památkové péče 

Členové komise se vrátili k usnesení přijatému na jednání dne 07. 03. 2022, v rámci kterého 

požádali Radu města Karlovy Vary o zdůvodnění každé provedené úpravy v návrhu na 

rozdělení dotací na podporu kulturních aktivit a na podporu obnovy památek a památkové 

hodnotných objektů.  
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Komise kulturní, památkové péče a architektury ukládá tajemnici komise zajistit na příští 

jednání účast náměstka primátorky pana Josefa Kopfsteina za účelem zdůvodnění 

provedených úprav v návrhu komise na rozdělení dotací v kalendářním roce 2022 pro oblast 

kulturních aktivit a oblast obnovy památek a památkově hodnotných objektů.   

 

pro :  6 Ing. Václav Benedikt, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Vladimír Hůrka, Mgr. Jiří Klsák, Slavomír Perutka 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 18. 05. 2022 

od 15:00 hodin v budově Alžbětiných lázní, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, 

společenský sál.  

 

 

 

 

Dne:   20. 04. 2022 

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

              předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 


